
 

 

  
ވ ޔަފާރީގެިޚ ދުމަތ ި – ނަފާވެހ ި  

2014 ޑިސެމްބަރ 16   

 މ ލަދުނ މަޑުލުއުތުރުބުރީިއަތޮޅުކައުނ ސ ލ ގެިއ ދާރާި
 ފުނަދޫ،ިދ ވެހ ރާއ ޖެ.



  އިދާރީ އުޞޫލު  އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

 

 އިދާރާ ލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑު                                           1ގެ  6ޞަފްޙާ: 

` 

 
 އިދާރީ އުޞޫލު  ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ދިގުމުއްދަތަށް އަތޮޅުވެހި 

 ފް ތަޢާރަ  .1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ  ،މިއީ 1.1

މަޑުލު އުތުރުބުީރ މިލަުދންވަނަ މާއްދާެގ )އ( ްނ ބާރުިލބިގެން  8ގެ  2010/7
މާރާތް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޢިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުވެހި އަތޮޅު

ގައި މަޤްޞަދުދާ ހޯދުމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފައިއެންމެ މަންފާހުރި ގޮތަކަށް، 
'' އުޞޫލުކުއްޔަށް ދޫކުރުމުެގ އިދާރީ ދިގުމުއްދަތަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ '' އަތޮޅުވެހި 

 ވެ.އެ
 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ  މި 1.2 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ އުޞޫލުގެ މައިގަ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަްނ  ކުއްޔަށްދީގެންމިޢިމާރާތް ހަރުދަނާކޮށް، 
 އިތުރުކުރުމެވެ. 

 

 ޒިންމާއުފުލާ ފަރާތް  .2

މި އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތީން ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުުމގެ އިދާރީ ހުރިހާ  2.1
ކޮެމޓީގެ ނިންމުްނތަކާ  ކަންކަމެއްގެ ޒިންމާތައް އުފުާލނީ ނަފާވެހި ކޯޑިނޭިޓންގ

ކަންކަން  ވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭގޮތުގެމަތިން ކޯޑިޭނޓަރެ އެއްގޮތްވާ
 ވެ.ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާނީވެސް ކޯޑިނޭޓަރެ

 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަބލަހައްޓާނީ ަކއުންސިލް އިދާރާގެ މިކަމާގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން  2.2
 ންނެވެ.ޔުނިޓުކަމާބެހޭ 

 ކުއްޔަށް ދެވޭ ޢިމާރާތްތަކާއި، ޢިމާރާތްތަކުގެ އަގު  .3

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ  މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެވޭނީ  3.1
ބަދިގެއާިއ، ިމއުޞޫލުގެ ބައެއްގެ އެތަނުގައި ހުރި  ،ޢިމާރާތާއިއަތޮޅުވެހި ކޮށްފައިވާ 

 ބިމެވެ.  އަކަފޫޓް  7864.6ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 1ގޮތުގައި ޖަދުވަލު 
 

 ޢިމާރާތުން ޚިދުމަތްދެވިދާނެ ދާއިރާތައް  .4

 ތަޢާރަފް  -1

 

 ޒިންމާއުފުލާ ފަރާތް  -2

 

 ދެވޭ  ކުއްޔަށް  -3
 ޢިމާރާތްތަކާއި،
 އަގު  ޢިމާރާތްތަކުގެ 

 



  އިދާރީ އުޞޫލު  އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

 

 އިދާރާ ލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑު                                           2ގެ  6ޞަފްޙާ: 

 

އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު  4.1
 ނުވާނެގޮތުގެމަީތން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދެވިދާެނއެވެ. 

 )ހ( ގެސްޓްހައުސްގެ ޚިދުމަތް

 )ށ( ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ޚިދުމަތް 

 ޚިދުމަތް  ިޞއްޙީފަދަ ހިންުގން)ނ( ކްލިނިކް 

 ެރްސޯޓެރްންޓެގ ިޚުދަމތް ، )ރ( ހޮޓާ، ކެފޭ

 ޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތްމް)ބ( އި
 

 އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .5
 އި،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުމާ ކަމާބެހޭ ދެވޭނީ  މަތެއްހުރިހާ ޚިދުއަތޮޅުވެހީގެ  5.1

އެއްގޮތްވާ  ންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާިޢދުތަކާގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އަދި ހެދެމު
ނޑައަޅާ އު އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ލުތަކާ ޞޫގޮތުގެމަތީން، ކައުންސިލުްނ ކަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ނުވަަތ  ތްތަކާއިމަޚިދުއަތޮޅުވެހީގައި ދެވޭ  5.2
މުޢާމަލާތްތަްއ  ނުވާނެ ކަމަށާއި،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން 

ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ލިބިގަތުމުގައި އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ލިޔެކިޔުމުން 
 ތަކުން ކުރުމަކީ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތްމަތެއް ފުރިހަޢައިޖުރާ ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ހުރިހާ 

  ކަމެއްކަމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކުރާން ޖެހޭނެ
 

މާރާތަކަށާއި، ކުލީެގ ޢިއެކު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން މާރާތާޢިމާރާތާއި ނުވަތަ ޢި 5.3
 ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައިވާ 

 އެތަްނަތން މަރާމާތުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ 
 

އިދުތަކާއި ޚިލާފު މުއްދަތުގައި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާ  މާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާޢި 5.4
އުފުލަންޖެހޭނެކަން ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޒިއްމާ  ޢަމަލެއް ކޮށްގެންއެއްވެސް 
 އޮންނަންާވނެއެވެ.ހިމެނިފައި 

 

ދާިއ ޚިލާފު ކަމަށް ޝަރުީޢ ން ޚިދުމަްތ ާޤނޫނާއި ނުަވތަ ޤަވާޢިމާރާތުގައި ދިޢި 5.5
ނިމުމަކަށް ކޯޓަކުން ނިއްމައިފިނަމަ ކުއްޔަްށ ދޫކުރުމަށް ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވުން 

 ގެނެވޭނެކަން ހިމަަނންވާނެއެވެ. 
 

ޢިމާރާތުގައި ކުލަ،  ،ދިނުމާއިއަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން ޚިދުމަތް  5.6
ފަދަ ކަންކަން ކުރުުމގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްޘީލުވާގޮތަްށ ދަވާދުލުން

ޢިމާރާތުން ޚިދުމަތް  -4
ދެވިދާނެ 
 ދާއިރާތައް 

 

އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގައި  -5
ސަމާކުލަން ދޭންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

 



  އިދާރީ އުޞޫލު  އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

 

 އިދާރާ ލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑު                                           3ގެ  6ޞަފްޙާ: 

ޖަގަހަފަދަ ތަނެއް  ގެ އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެ
 ުނވާނެކަން ހިމަނާފައި އޮންަނންވާެނއެވެ.މާރާތްތަކުގައި ހަދައިގެން ޢިމި 

 

ޔެ ާރތުތަކެއް އަތޮުޅކައުންސިލަށް ލިމާތު ކުރެވޭނީ ުކރަންބޭނުންވާ މަމާރާތްތައް މަރާޢި 5.7
 ލިއުމަކުން ލިބިގެންކަން ހިަމނާފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ 

ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާުތން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުްއދަތުގައި ކޮށްފައިވާ   5.8
އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް އަދި މަރާމާތަކަށް ޢިމާރާތް ހިފި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ އެއްވެސް 

ކުރިން އަދި މުއްދަތު ހަމަވެގެްނ ދޫކޮށްލާނަމަވެސް އެއްވެސް ބަދަެލއް ނުލިބޭނެކަަމށް 
  ހިމަނާފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

 

ވާ ނުއުފުޭލ ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާއިުމކޮށްފައި 5.5
ކޮންމެ މުދަލަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔާތެއް ކަމުގައި ހިމެނިފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
މާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކައުންސިލުން ބޭނުންގެްނ ޢި 5.10

 ކޮށްފައިވާ އިްނވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ނަގާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން 
ނޑައަޅާ ބަދަލެއް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތަށް ދެވޭނެކަްނ ށް ކައުންސިލުން ޔަތްކޮޢާރި ކަ

 ހިމަނާފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.
 އަގު ކަނޑައެޅުން  ަަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެއ .6

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ  ހުރިބިން  މާރާތްތައްޢިމާރާތާއި، ބަދިގެއާއި، ޢިއަތޮޅުވެހި  6.1
 ރުފިޔާ( އެވެ.  ހާސްފަނަރަ)ރ.  -/15,000އެންމެ ކުޑައަގަކީ މަހަކު 

 

އަގަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް  އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެގައި 6.1މިމާއްދާގެ  6.2
ކުޑަކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރާނީެއވެ. މިވަރުންވެސް  3/1އަގުގެ ނެތްނަމަ 

ނޑައެޅުމަށް އަނބުރާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތެއް ނުވެއްޖެނަމަ  އަގު ކަ
 ފޮނުވާނީއެވެ.

 

 5ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތުގެ ކޮންމެ މީލާދީ  އިބަލަ ޑިމާންޑަށްމާރާތުގެ ޢި 6.3
ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިްނ  ވުރެއިންސައްތައަށް 25ށް %އަހަރަކަށް، މަހުކުލީގެ ޖުމުލައަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.  އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ކުލި ބޮޑުކުރުމުގެ
 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު  .7
އަހަރާ  25އަަހރާއި،  5މާރާތް ކުއްޔަށްދޫުކރެވޭނެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ ޢިއަތޮޅުވެހި   7.1

  ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް  -6
ދޫކުރުމުގެ އަގު 

 ކަނޑައެޅުން 

 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ  -7
 މުއްދަތު 

 



  އިދާރީ އުޞޫލު  އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

 

 އިދާރާ ލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑު                                           4ގެ  6ޞަފްޙާ: 

ޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ އްއަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ކު  7.2
އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށްގެނެސް ކުރިމަގުގައި އިމާރާތް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެްއ 

ނޑައެޅުމަށް، ކޯޑިނޭޓިން ކޮމެޓީގެ ނިއްމުމާިއ އެކު ކޯ ޑިނޭޓަރު ކައުންސިލުން ކަ
 ވާނެއެވެ.  ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން

 ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން  .8
އްމުކޮށް އިޢުލާްނ ޢާ މާރާތް ކުއްޔަށް ދޭނީ  ކޯިޑނޭޓިންގ ކޮމެީޓން ފާސްކޮށް ޢި 8.1

 ކޮށްގެންނެވެ. 
ފައިވާ ލާއެކުލަވާ އެދި ހުށަހަޅާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުންމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޢި  8.2

ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި ނޫންގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުންތައް ބަލައެއް 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

ހުށަހެޅުްނތައް ދިރާސާކޮށް ކުއްޔަށް ދޭެނ އެދި ހުށަހަޅާ ހިފުމަށްމާރާތް ކުއްޔަށް ޢި  8.3
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފަ ބިޑް ކުރާނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ލުއޭޓްއިވެބިޑްތައް ރާތެއް ކަ

ޔަތްކޮށް ޢާލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ނިްއމުމަށް ރިއިވެިބޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީންނެވެ. 
  މާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.ންށްދޭން ނިމާރާތް ކުއްޔަޢި

 މާނަކުރުން  .5

މާރާތް: ިމހެން ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނަުކން މާނަ ކުރެވެީނ ޢިއަތޮޅުވެހި ނުވަތަ  5.1
އެކު މާރާތްތަކާޢިމި މާރާތާއި، ބަދިގެއާއި، އަދި ޢިކޮޓަރި ހިމެނޭ  5އަތޮޅުވެހި 

 ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދެވެ. 
 

 ކައުންސިލު: މާނަ ކުރެވެނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށެވެ.  5.2

 ފަރާތެކެވެ. ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިއްމާ  :ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތް 5.3

 އަށެވެ.ގެ ނަފާވެހި ކޯޑިނޭޓިންގ ޮކމެޓީކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ: އަތޮޅުކައުންސިލު 5.4

 ށެވެ.ވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރަނަފާކޯޑިނޭޓަރ: އަތޮޅުކައުންސިލުގެ  5.5

______________________________________________________ 
 
 

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  -8
ހުށަހެޅުމާއި، 
ކުއްޔަށްދޭނެ 

ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

 

 މާނަކުރުން  -5

 



  އިދާރީ އުޞޫލު  އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

 

 އިދާރާ ލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑު                                           5ގެ  6ޞަފްޙާ: 

 


